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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул Леге 4

е mai]i рk@аорфg ,

интернет адрес: httDi//WWW,aoD,bo

РЕШЕНИВ ЗА OTKPLIBAHE }IA ПРОЦЕД}?А

V.\tэ

!Прсlскт на peuteHtle

ffi Решснис за публпкуваltе

ИН на регrrстрациояната форпrа от ССИ
2O17(]5r[,l oo758-ooзo(l1,lYMMDD-nllt]l1ll-xxxx

PclIIcIll le

ДЕJIОВОДНАИНФОРМАЦИЯ
Дел<rвrrдна ипфорпrацця
ПартlIда на възло)кItтсля: оо75В
IIодслеппе:
1,1зходяцt ноNтер: 66]. от дата 29lo5/2o17
I(оп{енl,ар на вr,зложитеJ!я |

LBа-пLlфикационна система с предмет ,,Доставка на електродl1 за заваряване
rl заваръчнLI материали за нуядите на ,,Врикел" ЕАД" реф. Л! КС а4/2071 т

РАЗДЕЛ I: ВЪ3ЛОЯtИТЕЛ
II\ блIIчен
Сскто

I.2) Вttл на It,ьзJIояillтеля
(rlotгыrва се оt tllблtt,Iен въз,ltожиr,еll)

! NlltrttlcTclrcTBo IIлп др),г д,l,р}кавен орган,
BK.rlюtll!,IeJlIlo,I,exHIl |)еглонаJIнll ]lJllI Nlес,гнll
подрлздсJlенllл

! IIачttонална агенция/служба

!Регионапен пли llecтeн орган
I)егIIонaLппа IIл1I пIестна агенцля

! Ilубличпоправна органItзацпя

!Европелiска trнстrrту-цпя/агенцIrя или
i\lеж,цчпародна орI,аIlItзаIlI1я

ПДру.,"n,

I.1) наипlеяованrtе Ir
ll ]IIIa ll Elo LlillI1lell{)J]il|]lIe:

Вр1.Iкел ЕАД
Нацuонal,,Iен регr1страцпонен Hoxrep:
72з52649д

Пошенскп адрес:
Jl_i,ы] града

кол NUTS:
BGз44

I]IIe за коIlгак1,:
Kpa.jr,rMrlpa Димйтрова

Телефон:
0 41в 62з9з

ЕJIектронна поща:
mаrkеt (iЬr lke L-J]g. соm

(JcHoBeH адрес (URL):
hLtp: / /!^l!V!r. Ьri ket-bq. соm
Мрес на профrrла на rryпувача (URL):
ht Lp : / /!"lwы. lrr.ikel-bg. com/bglabout-us /buyer prof ile/quali f ication
s yS tегпS,/ 162 doStavka-na-elektrodi-za-zavarvavane-i-zeirarachni-materia1 r
-za nuzhdite na brike1 eac]-]:ef kS 04 201]

!Отбрана !Социzutна закрл;tа
!Обlrlествеrl рел п сиryрllост !Отлпх, кlтIцра tI веропзповелаllле

I.з) Осповна дейпост
(попr,лва се or, публIlчен възложптел)
!Общественп 1,оrугtr !Настаняване/я<илищно строIIтелство ll п{еста

за отдпх ll к},лтура

\llll ý]]iiýai, dol]] ]ir? )7 а lRn).]i]72],]

Град:
Гълъбсво

lloцeHcKlI код:
62в0

Л,ьржаваi
В L']

Факс:
0418 62з9з



I]конопIIlчески п фlItlансоRIl дейности

L.+) Основна деiiност
(попr,пва се от ceKlopetI въз,]lож}Iтел)

!l'аз tr lolr,,lлtttta еttергrtя

ffi Ii,rcrcr poelrelrt trя

! liолсlсlrlitбллваrlе

! Пощенскrl 1,слl,гtt
! Експлоатачпя на геогра(Dска обласl,

!!рl,га деiiтrост:

РА3ДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
! ОткlrIтвап,t процедlра

!за пъзлагаве на обrцсствсна поръчка
!за склlочване lla раN|коRо спораз)lN!еultе

!за съэлаване па дIlнаNIична спстепlа за пок\,пкlt

! KoHltt,pc за проеt<т

Х Сr.lздавапr квалпфltкацrlонrtа cttcTeпra

ГIор1,.Iката е в обласl]rге о,гбрапа п сиг\JрIlос1 да П нсХ

(поп,ьлва се от пl,блпчен Dъзложител)

! ()TKpItTa прочедl,ра

!Огllанtt.tена прочед1 ра
! Сr,сr,езателна пl)оцед\,ра с договаряне
!Cbct еза,гелеlт лtlалог
! I Iap,r rtbolrc t во за III]оваIlи]I

!,/(оговtrря rte без I l pe,llBapltTeJl но обявяване

! Itorrlcr рс за проект

! lIr блlrчlrо сr,сrезаtIttе

(tIorI b,,t Bit се о t се Kt o1)etr л,ьз_ltожrп ert)

!О t K1llrra процедlра
ОграrIлчеIIа пl)оIlедJ,ра

огоIjаl)яIlе с преllвари геJIпа покана за _\ час,гле

огоRаряпе без предварителна покапа за ]:tIac,],иe

(за в,t,зltаtаtlе lta обIIlествеЕа пор,ьLIка l] областiIте отбрана rt сrtц,рност)
!Or ;rrrt tttчеtrа tr1lol1e711,pir

!Лоr ,,,;rря r re ,, п1 бл tt Kr Bit не Hlt обя нлсн llc з;t поръч K;t

!Cr,c,r еза l e.,teH лиалог

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от пl,блrrчен възложител)

ПЧл, 7з, .Lп. 1от ЗОП
!Чл, 7з, ап. z, т. r, б. [.,.] от ЗОП
ПЧл, 7з, ап. 2, т.2 от ЗОП
!ЧrL rB. zur. r, т. 7 във вр. с rrп. б от 3О11

!ЧJr, 79, zrrr. r, т. [.,.] от ЗОП
ПtIл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал, 8 от ЗОlI
!Чл. 18, ап. 1, ,г, 12 от ЗОП
!tllr. r8z, rur. 1 B1,1] l]p. с tlл, 79, ал, l, т. [.,.] от ЗОП

. 182, ал 1.,],. Г..,l от ЗоП
(попълва се от сектореп възложите,I)

, 1з2 от ЗОП
, 18, fuп. 1, т. 7 във вр. с ал. б от 3ОП
1з8, ал, 1, т, [,,.] от ЗОП
1з8, ап, 1във вр. с чл,79, ал.7,т, [..,] от ЗОП
18. a,,L t, т, lr във вр, с ал, 8 от ЗОП

\|||| ý]ri]ýil. L]()|]l ]r r7 tllla iýфс]ill]] |

дIIалог
за IllloI]atltltI

за проект
състсзанlIс



llllllllll lt, l,,,\,l l1,1,-lll l' ,, ,,

tIл. 18, ап, r, т. rz от ЗоП
LLп, 1В2. ал, r, т. [.,,] от ЗОП
tIл. 1В2, ап. 1 въR вр, с чл. 79, .ш. r, т, [..,] от 3ОП
Чл, r41. ал, 1 от 3ОП
Чл, 142, aLп, 4 във вр, с чл. 142, zLп, t и чл, 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се прlI възлаIане на обществеяи поръчки D облаgгите отбрана и сr.rцlrност)
tIл. 16о от l]оП
ЧJI. 16:], lLп. 1 от 3ОП
t[п. 164, .1п, 1, т. [,..l от ЗОП

I,лз IV: ПоРЪЧКА
П/.1) Наименование
,,Дсставка на електроди за заваряване ],l заваръqн!/I IчlатерLjалli за н}.ждите
Ila .,Брriкел" ЕАд" реф. N! кс а4/2О71 r
П/.2) Обект на поръчката
!Строrrтелство
fi,/Iocra"*t.т
ПУqtvt,lr
Iv.3) Оппсание на предмета }ra поръчката (естестЕо и количество па строитеJ,Iни
работи, лостаRки или уоl}ти или }aка3вапе па поц)ебноgги и изисtФапия)
I(oIaTo основнлiят предмет сьдържа допълнителни предмети, те трябва да бълат олисапt ryк,
Предмет на кв алификационн а т а сrlстема (КС) за подбор на стопански
cllDeKTrI е доставката на електроди за заваряване и заваръчни r,4атериа-пи/
подрос]но описани в технйческата спецификация нераздеJ]на част от
Еастояца!rа документация, необходилlи за рех4онта L1 поддръжката на
прсизводствените съоръженrlя на ,,Брикел" ЕАД, За всяка конкретна
:]оръчка| възлагана чрез настоящата квалификационна сйстел,]]а, ВъзлохI]теля
ai]РеДеЛ,Ч ВИДОВеТе МаТеРI,IаЛri 11 ТЯХНОТО КОЛ1,1ЧееТВО, НеООzОДI,1L4О :]З
!a)aтавка.
I\r.4) Обществената поръчка съдържа llзltсtiвапIlя, свързани с опазltаlrе Да П Нс В
на околната сDеда

KpltтcpItrITe, свързанII с опазване на околната среда присъстват Bl
броii)
,t,ехнп(Iеската специфItкацпя

(пrоля, посочетс

крIIтсрlIлте за подбор

показатеJIttте за olteHKa на офертите

Itзllсквания,га при изпълнение на договора (кла),з1l в проеi{та на общп
логовоDнII чсrовил]

(брой )

(6рой )

( брой )

( брой )

ПI.5) Инфорпrаrция относно средстRа от ЕвропеI"lскtIя съюз
Обrtlесгвеltага гIоръчкае във i]р,l,зка с проект и/плп програма, фIiЕансIlран/а сl,с ДаП НсХ
срелства от европе1"IскIlте фондове п програпIи
II,)(еII гfi (l)IJкацIiя rlа проекlа:

rV.6) Разделянс на обособеяи позицI!и
Настолrцатп поръчка е разделена на обособеtrtr позпциlt ДаП Не8
MoTIlFll за ЕсвъзNlожността за разделяне на поръчката па обособенll позпцII1,1 (когаr,о е tlрилоlкtrлrо):
Пр,-дr,l+т ца квалI,1ф]lкационната систеI"4а е доставка на едI,]н Е].tд ст(]ка,
i{oeTa] не налага !]алrlчието на обоajобенlt по зI,IJlt]rl.

П/.7) Прогнозна cтor-lHocT на поръчката
CToiilloc,г, без l(a се вклlочвir ДЛСi Ba,lvl aI150000 BGll
IV.8) Предметът па поръчката се възлага с ЕяI(олко отделни проrlедчри: ДаП НеХ
Обща стоiiпост на поръчката! част от която се възлага с настолц(ата процсд}фа:
CтoiitrocT, без ла се вклIочва ДДСi Ваlt га: ВGП

СпIIс1,1( IIа остаIIалпте процедурп с кратко описанIIе Еа технI,1я предпtет:

\ I Ill 3]7r7ý]r, d9l'] ]i]7_L)7l1 a3ioc]1l 7]]]



г ll,-lц,l l\пIlлllп\l|l \,r,пllгlг\,п,|,,,",

PAlJ V: МОТИВИ
v.1) 1!IOTIiRII за lrзбора на проrцедllrа (r<огато е прrrло;кrrгrо)
(Kpa,пto oпllcaIltte tta (lакrrtческпте обстоятелства, KottTo обусиавлт ttзбора rla cT,oтBcTttaTa
tlI)оIIед\,ра)

\/.2) Лrrl\а! до коIшо се изпраща покаяата 3а Yчастrrе в процедllrа па дог<rварянс без
пlrелварI{телно обявленtrе, договаряне беэ прсдварrrтелна покана за yaracтtle,
логоваряне бсз пl.блrrкlтане яа обяв;rенrrе за поръчl{а, пряко догоRарлне (когато е
tlрrrлоrrtrrпrо)

V.:i) Настолщата процедr'ра е сЕързана с прелходflа проIdедура за RъзлагаЕе на
обществена поръчка или конк]4rс за проект, която е (когато с прIlло;кипrо):
открLJта с решение N' от дата дд/л,лм/ тттт
пуa)ликувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален [J9

\1.4) ДопъпнIIтелпата доставr<а/повторната J,с.lrl,га IlлIl строlrтелство е (когато е
прrr-,rоаirrпrо)
С,гоiiпост, без да се включва ллС: Bajlгl,i]: вti'.

обявлепllето за опо]]естлване открIIването на процсд}ра
поI(атIата за \частtIе

l,лз VII: опълнитЕ"/IIIАинФо
YII. 1) Допълцlrтелна lrнфорпrаrцrrя (ltогато е rrрrrлоя<ипrо)

vII.2) Орган, KoriTo отговаря за процел}-Dите по обя(алване
Офпtцtаrппо т,таимеrlованпе
коr,lл.l сrlя за зап]ита на конкуренцията
Hal(t lоllaLпен lulеI!1]rфпкационен N9 (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша п,

Град
С]о ф].1J]

Пощенски кол
1000

Държава
Републ1,1ка
България

Телефон
02 98840l0

фtрес за електронна поща
r:pcarlпLiniЗcpc.Iэg

Факс
02 9807з15

IIHTeplteт адрес (URl,):
htto : / /!.i!irr. срс, bq

\ЦI.з) Подавапе на ;калби
то.rпа rlнсllорпrацпя относно краен с])ок/краiiви срокове за подаване на жапбл:
a]ъ.па.]].tс прав]{лата на r,п. 2J от _]оп (чл. 196 t.T ,-:ле-цвапlIJте от _]с)П)

\|||| K]ii]s ,(!]]] ]r]rh7 aasr!.]i 7]]]
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\ЦII.r) Грпте 1IMeHa: (ПодтIис)

'н.l.пI,] 
н Павлов П а влов

]]I:зпълн1,1те лен ДJ,rrJе к т о

З"Yъ9

\ ||г| ý]]а7ý||i d.l] ]rr] bi а asr9c]i 7]]]



ПрIrт},рl(а към Офrrцrrален BecTHrrK на Европеiiсl{rlя с,ьrоз

lIt](Ьорl{ацпя п оЕлаiiн фор;ltlлярtt: hLtDJlý!]]]дрlr!].ýц

квАлиФLIкАционIIА систЕмА _ I{омл{АлнII услуl,t,l
!,преrстлrва zor4/z5/IiC

lIас,гояп{ото обявJlеlIие е покана за 1частItе в със,геза'гелна процедl ра
l]alIHTepecoBilIllt,l,e операторIт трябва да l1зltскаl, вr,зложптелят да бr,ле кваJIII4)иl(лраtl съгласr]о
кl]ал l I(bII I(ацlIоIlIIата сlIсгеIIа. Поръчката/ttте цlе бl,де/ат Rъзлопiсtrа/rт без послс.rll]аlllа lIoKaIla за
\' jilc гItр п състсзi]плнjl пpolle/L1Iln.

!lI1lоеlсг tta обявленпе
ffiОбя B,,leltlte за пl.блrtкуване

п

l'АЗл l.]л I: ВЪ3ЛоЖИТЕЛ
I.1) НаIlлIенованис II адресtI 1 (пrоля, посочете всItчкlI втr3лоаiIIтсJ,IIr, l(orl,fo отговарлт за
пuоrtслt,раr,а)
Осllпцtr:rпно наипtснованrtе:
I] r] 

j.lKe л ЕАД
Национмеп регttсl pal(llolIeп попtер: 2

12|з52_6А94
По]ценскII адрес:
ij:] в b!t града
Град:
I',т.лъбово

код NUTSi
вGз44

ПоцtеtlскtI Ko,1l:

6280
Дr,ржаваi
ts(j

ЛIIце за контакт:
Kpacl,!1,1I.1pa Д!lмl4 т рова +з5 9 41в62з9з

,l,
eltec|lolT:

Електронна поulа:
market Gbrl ke} bg. com

Факс:
+з5 9 41862з9з

lIHTeplleT алрес/Il
Основен адрес (URL):
ir\",in' . Ь r r ke 1- bq . с оm

Адрес на профила Еа купувача (URL):
ht tp: / /l.ri^lr,l. L,rikel-bg. соm/]эqlаlэоut uS/buyer-profrle/qualiflcatlon-
SyStems / 162 -doStavka-na-ele ktrodi Za-zaVaryavane-i-zavarachnr-materlaLj
-za-nuzhdi]_e na ]]rikel-ead-ref- ks-0 4 -2017 g

I.2) Ст,впrестно възлагапе
! 11оlr,r,чка,l,а обхваща съвместно възлагане

В с,лrчаii lra с1,1]N!есгIlо възJIагане, обхI]ацащо разлl11IнII дър)l{ilr]I.1 - пl)lIлояiIIп]()то ItаIlIIоIlалIla)
,.:l l1,I Il )_lл |,г, |с |Fо в crpcpa rn lll обIlIес гвеIl Itтe горъ(lкtli

ПIIоlr,ьчката се възлаIа от централен оргаII зil пок),пкIl

I.з) КоIr\.нrIIrацr{я
!,L{сlк.r,лIеtt,гаIttlята за обществената поръчка е достъпна за ]lеогранI.!чеtl л lгьле!I tIряк безплатеII

достъп на: (URL) l З

!l{сlс,гыlr,l,,llо.цок},[IентацlIята за обществената порl,чка е ограничеlI. l(ollb]IIIl]'leJIIIa пtt(lорlтацля
]lo)Ke /lil се rIоJI\lчи па: (URL) 1З

ДоIrьлнllтелна ин(}орпrацrrя птоже да бъде получена от

ffi Гоl>епосо.tеното/пте пrясто/места за I(otlTaKT

Пдllr,г адDес: (пIолл. посочете дDуг адрес)
O(|)epTIl],e IIли заявленIIята за lEIacтlle трябва да бъдат лзпратеlIи

! elteK,l1roHHo посредствопli (URL)
ffi гlIреttосоченото/rrте п,tясто/пrеста за контакт
Пло сltелпt.tя адDесi (i\Iоля. посочете дDуг ад]]ес)

! [,лекr,ронната коNl\,нllкацIlя I1зlIсква LIзползването на средсl}rа л \cтpoiicTBa, KollTo по пl)l!}llll!п l]e
cil досгыIItп В1,зNlожеп е неогранllчен II пълен пряк безплатеlI лостъп llai (UltL)

I.6) Основна деЙност
! Пlrоtrзволство, пренос п разпределеIIле lla газ [}Келезопътнtt 1,слl,гlt

lI ,1,o11J]lII! Ila еLlеl)гllя
ffiЕлекr,рtrческа енергlrл [Гllадскп iкелезопътнIl, TгirNIllnliHlt,

троJiеiiб},снIl лJlл ав]об\ clllt 1c,]l!l]t

!flобtrв на газ lr,пlr rlефт !Прлстанltщнlt дсirнtlстtt
!11por-tBaHc tr добllв lia вl,глица и]tи l(p\/l,Il ПЛетпщнtt дet:ttlocTIr

I lrl,D/llI гоDIlI]а



кп \ llkl)Iп, \JlТТ()ТпТ \ ( lK Tl \l \ 1,1)\I\ ]Т \ пlll \ l l\ I JI ilq\c!и r)

II.1.1) НаиDIепование:
,,Доставка на електроди за заваряване I,1 заваръчни матерLlалJ,i за н)/ждите
на ,,Брикел" ЕАД"

.2 N! кс 04,/2017
[[.r.2) Основен СРv I(од: З1l1114 0

Лог1,1, л tl t Iтелен СРV кодi 1 2

II.r.:]) lJIIд Irа поlrъqка

l]ода
ll

РАЗДЕЛ II: ПРЕЩМЕТ

РА3ДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКЩ ФИНАНСОВА И,ГЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Ус"lовIrя за ]-частrrе

II.2) ОпIIсанrrе

II.2.2) ДопынItтелни СРv кодове 2

II.2.з) Място на цзпыlfiение
осIIовпо N]ясто tIa tIзпълIлеIlие;
DDP складовата база на възложителя /Инкотермс 2а7О/ - "Бpj]Ke_rl" ЕАД -
ОблаL:т Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово - Извън града, п.к

62El_j,
код NUI'S:1 ВGз44

II.z.4) Описание яа обпдествеяата поръчка:
(естество п колпчество на строителнп работи, досз,авки или услугrI или ]:казване на потребностtr tr

пзtlскванrIя)
Доaт,авка чрез покупка на електроди за заваряване 

'1 
эавар,ьчни NlатериалL,1

.- реф. N' I1C а4/2аllт.
]]].]довете и колIlчествата материали се определят във в.jяка конкретна

ItоръL]ка| стартиране чрез настоящата к валифLJка I_lt]o нн а систеп4а.

lI.2.5) Itplпeprrlr за въз;rагане Е
ffi I{prrr epttrl r е по 71ол1,

! I(prtTepлii за качество - I,IгTe: / TerKecT: r 2 2Е
! I(рптерlrii, сl!ързан с разходи - LIпie: /'I'ежсст: l zE
х Цсна - 'l'еыес],: 2l

! 1{errala lle е еl(I!llс1,веIlllяг I{plrгeptIii зaBbзJlallHetIEcIttlKlIKpltleI)пItcalIocotletIltcaпIoB
llо](\,1IснтilцIlята на обществсната поDъчка

II.2.8) Сро!( па действIIе на l<валrrфrrкацrrоняата систеDtа
8l Iача.,l*,а ла га, zglo5lzot7 ullмм/rtl

KpaiiHa лirr,а: zg f о5 f zozo Ltлf Mvt f тг1,1

п IIеогuанttчен срок на деiiствttс

! I Iо;ltlоlзяваltе lta квалtrфикаtlпоttната спстема 2

Ilсобходllпltt tllо]lпtалIIостIl за оцеIlяваltе далl1 са спазеtttl пзискваlII1я,lа:

II.2.1:]) ИIrd)орNIаI(rlя относно средстrrа от Европеr"rсrtrrл сыоз D
()бrцестI}ената поръчка е във връзка с проект п/ttлп прtlграпта, r]lrtHaHcItpatl/a ст,с
срелсl,ва от Еl]ропеiiскпя сlrоз
IIдсIlтll(L)tIкацtIя tIil проектаi

даП не8

lII.1.5) IIнфорýtаI(!Iл относцо запазенlr поръчкrr 2

!llорьчltаr,а е зirrlазеIIа за заllц],геIItI llрелllрlIя,гltл Il IlKolIoN]IttIecKtt oIlepaloplI. Ililcot,eLIIt K,blI
соIlIIа-пIIа II проdlесrIонirпна пнтеграцпл ва лица с уI]рсжданIIл llll,1 лllцjl п ttcplttrп,rcToiiH,,
I]()-IIожеIIl]е

!IIзпт,лнсttltсго на пор,ьчката е ограlIпrlеllо l] рапlкIгге IIа tlрогра\t}I за c,bз,/lal]iltIe IItl зilLltlIIeHll
i\IecTa

III. r.9) Кrrа.цlrфrrr(Irране 3а crrcтeпtaTa (обобп(еrrrrе tra ()cIroBrlllTe ] c-rloBrrrr rr пrстrr7цrr)
Ус.поl]Ilл. ]{o]l1,o lрлб,rа,ца б,ьllат пзп,rrлIlеIl]I ог ItKoIloýrItчecKllIe оIlерагоI)lI с olfle/l IIа,гrlхIlо]о

е: / Методtr, съгласно KolITo о всяко от тсзIl чсловIIлi I

\]lll ]In]]r ] 1rr ];llýbý..trnýr] ýcRc



обс-l,ояl,е.]lс,гDата по чл,54, ап-1 от ЗОП. КандIIдат.
за когото са }IaUlице основаltIIя по rIл.54, ал,l от
ljL)ll, Ililla I!paBo да IIре/lстави доказателстI]а. в
c,I)()1,I]cTcTBIle с чJI.56, ал.1, т.1,2 iI з о,г ЗОП, .le е
I]релпрпел пlepKlI, KoIlTo гарантират Ilеговата
l lа/lс}I(лпостl в ьпреI(II нaulичrIето на съответното
oclIoBaItIIe за отстраняване,

r\dп/rrLлd L rl l Е /leK]l(rPrl ра l UUc l()л l eJl( l lJitl a lJ
ЕЕflОП, Ме r од за доказвапе I]a ст,о 1,1lel,cl.lJIIcтo е
опtIсап в /lокчпlен],ацлята.

IIе се /юпч(ка пряко илIl KocBeIlo участие IJ

IIас l олIIlilта сlIс,геi\Iа на дрl,жестЕата,
рсглстрпраIIи в IорIiсдпкIlпп с прес|rеренцtrа-пен
/lапъчен l)е'IlIIпI ll на сl],IrрзанIlте с 1ях лlIцаl
BKJlloLllI геJlно п 1Il)ез граяiданско
др\ )Kec,l,Bo/KoHcopt(ltvпt в което 1,частRа
,IlP\lrкecгBo. рсгIIстрlIраlIо ]] юрпсдlIкцпя с
tlрс(lереlrrlrltлеп лаtlъчен peяilIitl осRеIi lIl)L
Ilа]IlIчlIе па lIзI(лIоlIенlIята по сNlIlсь,па на чJL4 от
Зittсона за lrKoпoMtl.IecKltTc tt ctlttHaltcoBltTe
{)I ноlшеII]Iя с лр\rкес.гrrа, регис.l,рирани в
IoplIc/]IlKt1lIII с преd)ерснцпаJIен даЕъчеl I рея{ил1,
l,|"1,Ill,,llIl]n с гях JlIlцa ll гехнItlе деtiс,lнtlrслнtl
с()бстпенIllllt

Кап/lltлатlIте It релс гаl]лт ле кJlарацI Irl lI() обI)пзеll ll
llокl'пIснтацияIа 

'l 
поп,l!rIllат tlacl III. б\I(ва Г о.г

IiUIOll cboTBcTrIaтa l t II(Iюр]\Iаtlп'l

lIзIrь,цнсtIII от кандпдата през поспе/lIIпте TPll
I()дlIrIIl. cLlIITaHo ол /laтaтa ва IIодаване ]{а
залв,lенtIе]'о llocтaRKI,i, идентпrIIIи ллIi сходнlI с
IlPeillIela на cIlcTeпIaтa на обща cToiii]ocт Haii
i\IaIlrio 15 l:)оо лl], без лДс.

l lрп подаване IIа заявлеlIllс за \,tIac,гlIe
съответс],вllе с крлlерлл за по/]бор се лек-IIаl]IIра t]
ellltHeH eRpoIleiicKII докvпlснт i]a общестI}еtIrI
поръчки [ЕDlIОП). В него се предос,l,авя
съответпата IIн(l)оl)i\lаtIпя! пзllcKBallil оl
I]'ьзожитсля, като се поlI,]]JII]а спrIська на
tlзl]ършеIlите доставI{л. MeTol{ зil докаiJI]ане на
съотве,],ст]]пето Ел ocнoBallIIe чл.67 аа,5 от ЗОI1
вl,R връзка с чл,64 ог ЗОII в.ьзлоrtllтеля г пIоже ла
,lзIIска от кандIl/lатIrте по всяI(о Bpei\le /la
представят сп псl,к на дос I,авкпте. l{опто са
пдентпчнrI илll cxQllIlI1 на прелпrета на сltсте\Iаl.а
с посочвлне на с,l.оiiностlгге, датtrr,е lt
пол\чатеJl ите, прлдр\.жен (|,,lоказаl.елства за
llзвършените доста]]кII! когато това с необхо/lIIпIо
за законосъобразното IIрове}клаlIс rlа
проr(едурата. [1тозrt с_пl.чаii се предстаlзя спIIсък
нд I.]зпълнеIltlте досl.ilr]кII, по прпложен образец,
засдно с локаза,ге]lства за IIa]Fършенlt,ге достilRкII.

llозоваI]апе Ila прплоя(и Iата законова, подзаконова llлIl

IILz.r) ПtlфорлrацrIя отпосно определсна професия (саDIо за поръчкII за \-сJ,I\.гII)
!Ilзпълttенисто rla Itоръчката е ограпичепо до определева проd)есltл

III.2.2) yc",Ioarlя за IлзпъJIнение на поръчката:
условията lза изпълнение на всяка конкретна поръчка/ въ:lложена в рамк]]те
на настоящата I{C ще бъдат посочвани от възложгlтеля в поканI,]те I,I

l4eHT ацI4 ят а при стартирането.

II1.2.:J) Ипфорпrация отЕосно персоцала, r(oiiтo отгоRаря за IiзпълнснIIето на
II()ръчliата
!Зцlr,пжеttttс за посочваве ца Itпlенага ll професпонаппцте KDtrIl I t (lлlкац!I п rIа персопautа, KoI'IT6

(),ггоl]аDл за IIзlI.1rлнение го на

РАЗДЕJI IV: ПРОIJЕЩ}?А

Iv. 1. 6) ИнФормацI!я отяоспо електроl{цлIл търг
!II{е сс trзползва електронсн търг

ПI.2. r) Прелrtrпна публrtкацIIя относпо тазлl проl(ед1.1rа 2

IIопlер на обявлсlltlе,го в OIJ на ЕС: ПППL]/S ППП-t]ППППП
IIопlер на обявленLtето в POlI:[]Ll[] []Гl[][l

\]т]] ]Il]]i г ]ii ]rI ýh5c.crl'Бr]]rcýc



l,п\llkDlll,\Il]1(r]1]\(lТ(ll\I\ L ( ) \ ] \ l l \ l 1 l l l \ ( Т\ I llIп.г!l я')

ol]aIII Iil I

oBel l cliI !

llI aI)cK!I
оl),п,гллсItIl

ПI.2.4) ЕзIIцrI, на
l

!Анг.пttiiскtt
ffiБr,,,rt,apcKlt
!Гlrr,uкtr
!/{a,r,cKrr

копто могат да

П IIрландскrт

!lIспirнскп
!lIталиански
!Латвиiiскtt

IIдерландскл
олскII

П.Dр"п"*r,
!ХърватскIr
!.Iешкrr
!Шведскrt

бъдат подадепп офертите или 3алвленIIлта за }частrtе

IIe}IcK]I

РАЗДЕ-Ц VI: ДОПЪЛНИТЕJII IА ИНФОР

\rI.:]) Допьанителна ипформация; 2

liа осцованrlе чл.47, ал.10 от ППЗОП, възложителят допrсi{а за включЕане в

cLIcTeN{aTa да бъде представено едно заявление sа участие, независимо от
броя на позициите, за които кандидатът подава
заявJ]ен],Iе. Заинтересованите лица имат пълен достъп по електронен път до
.цо Kyl,fe L{т ацият а за участие в "Профил на купувачаll, раздел
Кв алI,rфt4к ационни системи. Всички решения и разясненrjя към настоящата
cllcтelr'Ia ще бъдат публикувани в профила на купувача. конкретнrlте поръчкLI
по насll-оящата система ще се възлагат за срока на нейното действIIе
счllтано от посочената в обявленrIето дата.документацJIята е безплатна и е
на,-lлIчна в профила за срока на действие на сйстемата. Възложителят я
предоставя на хартиен носител на всяко лице7 поискало това/ като х4у я
I,Iзпра!lа за негова сметка. Кандидата писмено заявява на факс ]rлL{ пQ е-
mаi1, точен адрес за кореспонденция за получаване на същата.

\II.2) IIнфор[lаIцIIя относно електропното въi]лагаIIс
!Il{c сс llprrlrlt,a елек],])опIIо пор]rrlванс

! I][t, сс Irзtrо'lтзпа електронно tPaKTypttplIre

\rI п по сlб;калванс

\II.4.1) ОDгап, I(ol"tTo отговаря за процел],рите по обжалване
О(ЬllIlllалво тiаиNlенование:
коI.,JI,IсlIя -fa защита на конкуренцrlята
l Iоцlелски a,l{Pec:

fll,,.l,. ,"ra о'u 
"

1

I'рал:
С о ilr,J я

IIощенски код:
1000

flърлtltвtl:
BG

'I'eлеQrон
+з59 29вв 4010

Електронна поща:
срcadmlTrGсрс, bq

Факс:
+з5 9 29вO]з15

Пн rерIlе1, адрес (URL):
ht t1., : / ,/rыlт,"r. срс . bg

\Ц.4.2) оDган. Kot"tтo отгова|rя за процед1]]Irте по медltация 2

О(rIrцIIirпно наплтенованrrе:

IIопtспскп лдрес:

lЬад: IIotrtelrcKrI коl(: flr,ржава:

Телефон:

Е пектl)опна поща: Факсi

IIнтернет алрес (URL):

\rI.4.з) Подаване на жалбц
Точна информацlrл относно краен срок/крайни срокове за подаване IIа жалби:
Съl,лаa!]о правll-пата на гл.27 от ЗОП (чл, 196 ],] .ледваците от ЗОП)

YI.4.4) Сл},rlrбar, от liолто пtoiкc да бъде пол},чена rTrrt}oprrrarцrrrI oTrlocrlO по/Iаrrането rril
,Iiа-тбII 2

Ot IIal I]lel loBall ]Ie:

\|||l ]lr1l]7 l'] ]i.j| ]iba sLlrc ({rdвi]]icý.



Брикел ЕАД
IIoIlterIcKu алресi
II ]з-5н гра ла
['рал:
Гъ.пъбово

Пощенскlt кол: 
| 

п*.*о,

ТелесРон:
+з59 41862з9з

Uлектроtlна flоtца:
lпагkеtGЬrikе1 bg. соm

Факс:
+з5 9 41862з9з

lIHTepBeT лдрес (URL):
иitп,п,.Ьri kе] bg . соm

\rI.5) Дата на trзIIращане на настолlflото обяRленIIе
JIl,r,а: :q/ол/zоr; ддlп1[1/гггг

В,ьзлагаttlltлr оргап/в,LзJIожIlтелят носп отговорIIост за гараIlтIlраIlе Hil сllазl]аllе IIа

законодатслството на Европеiiскl!я съmз II на всtlчкlt прIl.ло)litl1III закоtIIr,

r моля, повторетеl колкото пъти е необходимо
? в прило}кимите случаи
Е ако тази информация е известна|] моля, представете тази ивформация тук или в поканата за представяне на оферти

или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

'о може да бъде присъдена значимост вместо теrкест

'' може да бьде присъдена значимост вместо Te)t(ecт; ако цената е единственият
критерий за възлагане, теЕ(естта не се използва

! IТгl ]1)l]]7l '] ]а0 ]5bi sb:. .06]lr]lrlRc


